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คานา
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่บริการนักศึกษา ในด้านการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา การให้บริการสนเทศและฝึกอบรมแก่นักศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคนดีมีวินัยและความประพฤติดี การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การส่งเสริมงานด้านวิชาการ การส่งเสริ มด้านกีาาและนันทนาการ
การกากับดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุน พัฒนานักศึกษา การประสานงานที่ปรึกษาชมรม การส่งเสริมงานองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา การจัดหาทุนและจัดสรร
ทุนการศึกษา การประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา การประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหาร การบริการกองทุนกู้ยืม
แผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินโครงการของกองพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกากับติดตามการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดาเนินการบริการนักศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย การจัดทาครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาเร็จลุล่วงด้วยดีและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์)
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมา
กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตค รูได้ถึงระดับปริญญาตรี
และได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ โดยได้รับยกฐานะเป็นสานักกิจการนักศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
วันที่ 25 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการในกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3. งานส่งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 ทาให้มีการกองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3. งานส่งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 5. งานศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 ทาให้มีการกองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 4. งานศิลปวัฒนธรรม
สานักงานตั้งอยู่อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวั ด
ปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2529 – 0674 -7 ต่อ 128,239 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0 – 2909–1427 หมายเลขโทรสาร 0–2909–1428
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ปรัชญา(Philosophy) :
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น และน้อมนาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิต

วิสัยทัศน์(Vision):
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต

พันธกิจ (Mission) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่งเสริมกิจกรรมกีาา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ทักษะด้านวิชาการ การกีาา และนันทาการ ด้านการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น และการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีได้
3. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีการทางานร่วมกัน มีภาวะเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี
4. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
5. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
6. เพื่อการบริหารสานักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goals) :
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีจิตอาสา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และศิษย์เก่า
3. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. สนับสนุนให้บุคลากรทางานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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โครงสร้างงานกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

-

งานอานวยการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
งานพัสดุ
งานประกันคุณภาพ
งานพัฒนาเว็บไซด์
งานอาคารและภูมิทัศน์
งานควบคุมภายใน
งานบริหารความเสี่ยง
งานจัดการความรู้

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไป

-

งานให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
งานให้บริการข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา
งานจัดหารงาน
งานเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมือ่ สาเร็จ
การศึกษา
งานบริการนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
งานสรรหาผู้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
งานจัดกิจกรรม/โครงการ
งานทรานสคริปกิจกรรม
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
งานออกหนังสือรับรองความประพฤตินกั ศึกษา
งานจัดหาทุนการศึกษา
งานเครือข่ายนักศึกษา
งานจิตอาสา
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

-

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานประสานงานหอพักนักศึกษา
งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
งานบริการพัสดุและไปรษณีย์
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานบริการยืม-คืน เครื่องหมาย
ต่างๆ

งานศิลปวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมวันสาคัญของไทย
- งานพัฒนาแห่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมสืบสานประเพณี
- งานบริการยืม-คืนอุปกรณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานบริการชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมจัดหารายได้
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
รศ.ศศินนั ท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

1. น.ส.มาส ดอกสร้อย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
2. นายมาโนช เงาภู่ทอง
(พนักงานการศึกษา 3 ส)
3. น.ส.เพียงใจ เสือเอก
(เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป)
4. นายอานนท์ มีสมบัติ
(นักวิชาการศึกษา)
5. นางน้าเพชร เชี่ยวชาญ
(แม่บ้าน)

งานกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. น.ส.บัวทิพย์ บุญประเสริฐ
(นักวิชาการศึกษา)
2. น.ส.มลิวรรณ พันธ์ภักดิ์
(นักวิชาการศึกษา)
3. นางเพ็ญพนา เครือเมฆเมฆ
(นักวิชาการศึกษา)
1. 4. น.ส. สุนิสา คงทอง
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
2. 5 .น.ส.ธัญญาภรณ์ บุญเพิ่ม
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม

1. น.ส.กัลยา นันท์สาเภา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
2. น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. นางดาลัด แห้วเพ็ชร
(นักวิชาการศึกษา)

1. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์
(นักวิชาการศึกษา)
2. (ระหว่างดาเนินการ)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
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เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
1. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มีผลสาเร็จของการ
ประสงค์ คือ มีจิตอาสา น้อมนาหลักปรัชญาของ ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต มี
2.ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตาม
คุณธรรมจริยธรรม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์ท่กี าหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา และศิษย์เก่า
3. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย 2562
90
90

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.51

1. จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

1 ผลงาน

4. สนับสนุนให้บุคลากรทางานเป็นทีม และมี
ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณ ตามแผน
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิลปวัฒนธรรม

90
90

งานบริหารทั่วไป
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ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษา
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้
โดยให้ความสาคัญ ทั้ง
การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ดารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
เกษตร อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ

นโยบายสภา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
นโยบายคณะกรรมการการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
อุดมศึกษา
วไลยอลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
1.รอยต่อการศึกษาระดับอื่น ผลงานการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
เป็นกลไกสาคัญใน
7.เครือข่ายอุดมศึกษา
ในเชิงประจักษ์
1.ปรับเปลีย่ นค่านิยมคนไทยให้ การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ 8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
ปฏิบัติหรือดาเนินการ ตาม
ชายแดนภาคใต้
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง โจทย์ ในการพัฒนาประเทศ
9.โครงสร้างพื้นฐานการ
ประสงค์
และเครือข่ายผลักดันประเด็นที่ เรียนรู้
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ความรู้และความสามารถ ใน
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
โดยเครือข่ายเป็นกลไกในการ
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
แผนงานโครงการ
และประเทศ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี งบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายรัฐบาล

ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ
มีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรม เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน และนอก
โรงเรียน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2562-2564

แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี งบประมาณ 2562
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2562-2564
นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงประจักษ์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดย
บูรณาการงานพันธกิจ
สัมพันธ์ (University
Engagement) ทั้งในส่วน
ของการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี งบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
รณรงค์ สร้างจิตสานึก
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย

14

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมี
ขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกใน
การติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ
5.ป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา
- การพัฒนามหาวิทยาลัย
รัฐกลุ่มใหม่

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2562-2564

แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี งบประมาณ 2562

15

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. การบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication
Technology/ICT) สาหรับ
ภาครัฐ (Government
Shared Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง”
และ“สร้างความตระหนักรู้”
เพื่อป้องกันการทุจริต
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดทานโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2562-2564

แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ปี งบประมาณ 2562
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ รณรงค์
สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม การ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นโยบายสภาฯข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

17

ส่วนที่ 2
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

18

โครงการกองพัฒนานักศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มี 1. มอบทุนการศึกษา
ร้อยละ 100
ความประพฤติดี
ร้อยละ 100
มีผลการเรียนดี จิตอาสา แต่ยากจน 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี
ได้มโี อกาสศึกษาต่อ
3. ทุนจังหวัดชายแดนใต้
ร้อยละ 100
2. เพื่อช่วยจ่ายค่าบารุงการศึกษา
หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
4. ทุนสนับสนุนมูลนิธิ
ร้อยละ 100
การศึกษาของผู้ปกครองที่ต้องจ่าย
โสภณพนิช
ให้กับนักศึกษา
5. ทุนนักศึกษาพิการใน
ร้อยละ 100
3. เพื่อให้นักศึกษารักษาผลการ
สถาบันอุดมศึกษา
เรียนให้อยู่ในระดับดี
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
เข้าใหม่

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.62

ธัญญาภรณ์

ร้อยละ 100

5,000

ร้อยละ 100

ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละ 100

งบ สกอ.
งบ สกอ.

ต.ค.61-ก.ย.62

สุนิสา
สุนิสา

ร้อยละ 100

งบ สกอ.

ต.ค.61-ก.ย.62

สุนิสา

ร้อยละ 100

งบ สกอ.

ต.ค.61-ก.ย.62

สุนิสา

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 85
กิจกรรม
2. ไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึง
3.51
พอใจ

50,000

ก.พ.62

ธัญญาภรณ์

19
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. นักศึกษาใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่กิจกรรมในการปฐมนิเทศที่จัดขึน้ "
1. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่
2. รับน้องใหม่ตามหลัก
สานักงานคณะกรรมการการ
จริยธรรมและการ
อุดมศึกษากาหนดเรื่องการจัด
รณรงค์ปลอดเหล้าใน
กิจกรรมรับน้อง
สถานศึกษา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง
3. เพื่อให้รุ่นพี่จัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์โดยไม่ยุ่งเกีย่ วกับสุรา
หรือยาเสพติด
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มี
3. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
คุณสมบัติตามเกณฑ์รับคัดเลือกเป็น เข้ารับรางวัล
นักศึกษารางวัลพระราชทานจาก
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การได้รับ
รางวัลเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อจัดทาเอกสาร เล่มผลงาน
ตามกระบวนการของการคัดเลือก
นักศึกษารางวัลพระราชทาน

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า
3.51

20,000

ส.ค.62

มาโนช/
มลิวรรณ

จานวนตัวแทน
นักศึกษา

1 คน

5,000

ก.พ.62

ธัญญาภรณ์

20
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย โดยการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมการประกวด
1. เพื่อให้นักศึกษาน้อมราลึกในพระ 4. พิธีอัญเชิญตรา
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ พระราชลัญจกร
พระเจ้าอยูห่ ัวที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานตราพระ
ลัญจกรส่วนพระองค์แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.เพื่อสร้างประเพณีทดี่ ีงามของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง
1. เพื่อให้นักศึกษาน้อมราลึกในพระ 5. เข้าร่วมพิธี
มหากรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระราช
วางพวงมาลา
ปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรม
หลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร
2. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับกอง
พัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัย
1.เพื่อดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
6. เลือกตั้งนายกองค์การ
เพื่อให้ได้นายกองค์การนักศึกษา
นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตาม
แบบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 85
กิจกรรม
2. ไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึง
3.51
พอใจ

จานวนตัวแทน
นักศึกษา

9 คน

1. จานวนนักศึกษา 1. นายก
มาใช้สิทธิ์ในการ
องค์การ
เลือกตั้ง
นักศึกษา 1 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

75,000

พ.ย.-ธ.ค.61

มลิวรรณ

5,000

ก.พ.62

มลิวรรณ/
เพ็ญพนา

5,000

ก.พ.62

มลิวรรณ

21
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความ
7. พิธีไหว้ครู
เคารพนอบน้อม และความกตัญญู
เวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
1. เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาทีม่ ี 8. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ความสามารถด้านกีาา ด้าน
นาฎศิลป์ ด้านศิลปกรรม และด้าน
อื่น ๆ
2. เพื่อส่งนักศึกษาที่มีความสามารถ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตาม
ความสามารถที่นักศึกษามีอยู่
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
พัฒนาความสามารถของตนเองที่มี
อยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่
1. เพื่อให้ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจมี 9. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
2. ได้นายกองค์การ
นักศึกษา จานวน 1
คน
3. ได้ทีมนายก
องค์การนักศึกษา
จานวน 1 ทีม
1. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละความพึง
พอใจ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. ทีมงาน 1
ทีม (29 คน)

1. ร้อยละ 85
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

12,000

19 ก.ย.62

เพ็ญพนา

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 85
กิจกรรม
2. ไม่น้อยกว่า
2. ร้อยละความพึง 3.51
พอใจ

85,000

ต.ค.61-ก.ย.62

บัวทิพย์

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 85
กิจกรรม
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.61-ก.ย.62

ธัญญาภรณ์
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2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รบั ข้อมูล
ข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่าเสมอ
3. เพื่อให้ศิษย์เก่ามีกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง 10.ชมรมนักศึกษา
เพื่อทากิจกรรมที่มปี ระโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านสังคม
ด้านกีาา ด้านการพัฒนา เป็นต้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของชมรมที่นักศึกษามีความ
ถนัด และมีความสนใจ
3. เพื่อให้นักศึกษาดาเนินตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม
และดาเนินกิจกรรมตามที่ชมรม
กาหนด
1. เพื่อให้องค์การบริหารนักศึกษา 11. องค์การนักศึกษา
และสภานักศึกษา ดาเนินโครงการ
และสภานักศึกษา
กิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่
2. สนับสนุนให้องค์การบริหาร
นักศึกษา และสภานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ใน
ฐานะตัวแทนผู้นานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

150,000

ต.ค.61-ก.ย.62

มลิวรรณ

100,000

ต.ค.61-ก.ย.62

เพ็ญพนา/
มลิวรรณ

2. ร้อยละความพึง
พอใจ

1. จานวนชมรม 1. 10 ชมรม
2. ร้อยละของการ 2. ร้อยละ 85
เบิกจ่าย

ร้อยละความพึง
พอใจ

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3.51
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อให้นักศึกษารับฟังการเตรียม 12. ราชพฤกษ์ช่อใหม่
จานวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 90
ความพร้อม และการปฏิบัตติ นใน
กิจกรรม
ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพ และสารเสพติด ก่อนเข้ารับ
การศึกษา
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักศึกษา
เป็นผู้มีจติ อาสา และร่วมกิจกรรม
จิตอาสา
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง
1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถ 13.เข้าร่วมการแข่งขัน
1. จานวนชนิดกีาา 1. 6 ชนิดกีาา
ด้านกีาาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กีาามหาวิทยาลัยแห่ง 2. ร้อยละความพึง 2. ไม่น้อยกว่า
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ประเทศไทย (รอบ
พอใจ
3.51
คัดเลือกนักศึกษาที่มคี วามสามารถ
คัดเลือก) จ.นครปฐม
ด้านกีาา เพื่อเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีาาเข้าร่วม
การแข่งขันกีาามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถ 14.เข้าร่วมการแข่งขัน
1. จานวนชนิดกีาา 1. 2 ชนิดกีาา
ด้านกีาาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กีาามหาวิทยาลัยแห่ง 2. ร้อยละความพึง 2.ไม่น้อยกว่า
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ประเทศไทย (รอบ
พอใจ
3.51
คัดเลือกนักศึกษาที่มคี วามสามารถ
มหกรรม) จ.อุบลฯ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
ส.ค.62

ผู้รับผิดชอบ
มลิวรรณ

384,440 28 ต.ค. - 2 พ.ย.
61

บัวทิพย์

280,000

บัวทิพย์

9-21 ม.ค.62
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ด้านกีาา เพื่อเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีาาเข้าร่วม
การแข่งขันกีาามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (รอบมหกรรม)
1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถ 15.เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านกีาาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กีาาภูมิศาสตร์ภาค
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
กลาง จ.ลพบุรี
คัดเลือกนักศึกษาที่มคี วามสามารถ
ด้านกีาา เพื่อเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีาาเข้าร่วม
การแข่งขันกีาาเขตภูมศิ าสตร์ภาค
กลาง
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมใน 16.จัดการแข่งขันกีาา
การจัดกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรม
“เจ้าฟ้าเกมส์”
ร่วมกันระหว่างคณะ/วิทยาลัย

1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

17.ส่งเสริมสุขภาพวไลย
อลงกรณ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนชนิดกีาา 1. 6 ชนิดกีาา
2. ร้อยละความพึง 2. ไม่น้อยกว่า
3.51
พอใจ

300,000

18-23 มี.ค.62

บัวทิพย์

1. จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนชนิดกีาา
ทีจ่ ัดการแข่งขัน
3. ระดับความ
พึงพอใจ
ระดับความพึง
พอใจ

137,000

มี.ค.62

เพ็ญพนา

20,000

ต.ค.61-ก.ย.62

บัวทิพย์

1. ร้อยละ 90
2. 3 ชนิดกีาา
3. ไม่น้อยกว่า
3.51

ไม่น้อยกว่า
3.51
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
บุคลากรมีความสนใจในการรักษา
สุขภาพ
3. เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เป็นศูนย์รวมในการพบปะสังสรรค์
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมที่ 18.พัฒนาสู่เอกลักษณ์
เป็นประโยชน์
อัตลักษณ์วไลย
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่
อลงกรณ์ ประจาปี
นักศึกษา
การศึกษา 2562
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ เสิมสร้างให้รู้รกั
สามัคคีในหมู่คณะ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมที่ 19.ค่ายอาสา 6 ราชภัฏ
เป็นประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่
นักศึกษา
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้
รักสามัคคีในหมู่คณะ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมที่ 20. ค่ายสิงห์อาสา
เป็นประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่
นักศึกษา

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 80
2. ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม
2. ระดับความพึง 3.51
พอใจ

4,500

ส.ค.62

บัวทิพย์

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 80
2. ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม
2. ระดับความพึง 3.51
พอใจ

30,000

เม.ย.62

เพ็ญพนา

1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 80
2. ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม
3.51

งบภายนอก

ต.ค.61

บัวทิพย์
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3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ เสร้มสร้างให้รู้
รักสามัคคีในหมู่คณะ
1. เพื่อดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญ
21.ทาความดีด้วยหัวใจ
ประโยชน์ตามพระราชดาริของ
รัชกาลที่ 10
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่
นักศึกษา
4. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ เสร้มสร้างให้รู้
รักสามัคคีในหมู่คณะ
1. เพื่อให้นักศึกษาองค์การบริหาร 22.อบรมเรื่องประกัน
นักศึกษา สภานักศึกษา ประธาน
คุณภาพ PDCA
ชมรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
1.พื่อให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อน 23. อบรมเรื่องการขอ
ผันการตรวจเลือกเป็นทหารกอง
ผ่อนผันการตรวจ
ประจาการ เข้ารับฟังการบรรยาย
เลือกเป็นทหารกอง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์การ
ประจาการ
ผ่อนผันฯ
2.เพื่อให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อน
ผันการตรวจเลือกเป็นทหารกอง
ประจาการ เดินทางไปรับสิทธิ์การ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.61

บัวทิพย์

14,360

7 พ.ย.61

บัวทิพย์

2,500

ม.ค.62

ดาลัด

2. ระดับความพึง
พอใจ
1. จานวนผู้เข้าร่วม 1. ร้อยละ 80
2. ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม
2. ระดับความพึง 3.51
พอใจ

จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

1. จานวนนักศึกษา 1.ร้อยละ 85
ที่ต้องผ่อนผันทหาร 2. ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรม
2.ร้อยละของ
นักศึกษา ได้รับการ
ผ่อนผันฯ
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ใช้งบประมาณ
ค่าดาเนินงาน
กยศ.

ก.ย.62

ศิรินันท์

1. ร้อยละ 90
2.ร้อยละ 95

ใช้งบประมาณ
ค่าดาเนินงาน
กยศ.

มิ.ย.-ส.ค.62

กัลยา

1. ไม่น้อยกว่า
3.51
2. 10 คน

10,000

ต.ค.61-ก.ย.62

สุนิสา

ค่าเป้าหมาย

ผ่อนผันฯ ตามวันที่ และสถานที่ที่
กาหนดไว้ในหมายเรียก
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.
เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
2. เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืม
เงิน กยศ. สามารถจัดเตรียม และ
ส่งเอกสารการเป็นผู้ค้าประกันเพือ่
การกู้ยืมเงิน ได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.
สามารถใช้งานระบบ estudentloan ในการกู้ยืมเงิน
เรียนได้อย่างถูกต้อง
2. นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.
สามารถปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้อง
และส่งข้อมูลในระบบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

24.ประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษากู้ยืมเงิน
กยศ.

25. อบรมการใช้
โปรแกรม

1. ร้อยละความพึง 1. ไม่น้อยกว่า
พอใจของผู้เข้าร่วม 3.51
2. ร้อยละ 95
กิจกรรม
2. นักศึกษาส่ง
เอกสารการกู้ยืมได้
ถูกต้อง

"1. นักศึกษากู้ยืม
เงิน กยศ. เข้าร่วม
e-student loan กิจกรรม
2. นักศึกษากู้ยืม
เงิน กยศ. สามารถ
ใช้งานระบบ estudent loan ได้
อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้นักศึกษาได้สารวจปัญหา 26.แนะแนวให้คาปรึกษา 1. ร้อยละความพึง
ความต้องการและเข้าใจตนเอง และ
พอใจ
มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหา
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2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทิศทางที่เหมาะสม
1. เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษาทางด้าน 27.Psychological
จิตวิทยา
screening ใน
2. เพื่อให้มหาลัยได้มีการจัดระบบ
นักศึกษาแรกเข้า
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้าน
ประจาปีการศึกษา
จิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ
2561
1. เพื่อให้นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ 28. ปัจฉิมนิเทศเตรียม
การศึกษา มีแนวทางในการเลือก
บัณฑิตสู่สังคมและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
ก้าวหน้าสู่อาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อม
ในการก้าวสู่วิชาชีพ
3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นกาลังที่มี
คุณภาพของสังคม
4. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ที่ 29.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กาลังจะสาเร็จการศึกษา มีความรู้
กยศ.
ความเข้าใจวิธีการชาระหนี้คืน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. จานวน
นักศึกษาที่ขอรับ
การปรึกษา
1. ร้อยละของ
นักศึกษาเข้าใหม่
2. มีระบบดูแลให้
ความช่วยเหลือ
นักศึกษาด้าน
จิตวิทยา
1. จานวนนักศึกษา
ที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา
2. ระดับระดับ
ความพึงพอใจ

1. ร้อยละ 90
2. 1 ระบบ

15,000

ก.ค.-ก.ย.62

สุนิสา

1. 400 คน
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

10,000

พ.ค.-มิ.ย.62

สุนิสา

1. จานวนนักศึกษา 1. ร้อยละ 85
2. ไม่น้อยกว่า
กู้ยืมเงินกยศ. ที่
3.51

ใช้งบประมาณ
ค่าดาเนินงาน
กยศ.

พ.ค.-มิ.ย.62

ดาลัด
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งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. 2 ชุมชน
2. ชุมชนละ
30 คน

5,000

มิ.ย.-ก.ค.62

มาโนช/
มลิวรรณ

1. จานวนนักศึกษา 1. 1,500 คน
2. 0 คน
สุ่มตรวจสารเสพ
ติด

15,000

ก.ค.-ก.ย.62

มาโนช/
มลิวรรณ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

2.เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัตเิ กี่ยวกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อสาเร็จ
การศึกษาไปแล้ว
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระ
หนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
1. เพื่อให้ผู้นานักศึกษาได้รณรงค์
30. บ้านอุ่นใจได้
ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน
ลูกหลานกลับคืน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย (ชุมชนไผ่
เขียว)
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้ง
บทลงโทษ ด้วยการเดินรณรงค์
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และการ
สื่อสารผ่านระบบออนไลน์
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด
1. เพื่อสุ่มตรวจนักศึกษา และให้
31.ตรวจสารเสพติด
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่
ปลอดสารเสพติด เป็นมหาวิทยาลัย
สีขาว

กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา
2. ระดับความพึง
พอใจ

1. จานวนชุมชน
2. จานวนผู้นา
และประชาชนใน
ชุมชน

ค่าเป้าหมาย
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2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
สารเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อบาบัดและรักษาผูต้ ิดสารเสพ
ติด หากพบผูเ้ สพติดในสถานศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษามีเครือข่าย
32.ร่วมป้องกันและแก้ไข
ระหว่างคณะ/วิทยาลัย/มรภ.
ปัญหายาเสพติด
สระแก้ว
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสร้างเครือข่ายแกนนา
นักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3. พานักศึกษาที่มีปัญหาเข้าทา
กิจกรรมปรับพฤติกรรม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมใน 33. สถานศึกษาปลอดภัย
กิจกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีเครือข่าย
ระหว่างคณะ/วิทยาลัย
3. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. จานวนผู้เสพ
สารเสพติดใน
สถานศึกษา
จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

30,000

ก.พ.-ส.ค.62

มาโนช/
มลิวรรณ

ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่
จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80

20,000

ต.ค.61-ก.ย.62

เพ็ญพนา

2 ชุมชน

10,000

ต.ค.61-ก.ย.62

มาโนช

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน
1. เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน

1. ชุมชนสัมพันธ์

จานวนชุมชนที่
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
ชุมชนทราบ

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม 1. ประเพณีวันลอยกระทง 1.จานวนผู้เข้าร่วม
ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
(งบแผ่นดิน)
โครงการ
ร่วมกับชุมชน
2.คะแนนความพึง
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
พอใจ
และบุคลากรได้มสี่ ่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีไทย
3.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจติ สานึก
ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม 2. ประเพณีวันลอยกระทง 1.จานวนผู้เข้าร่วม
ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
(งบรายได้)
โครงการ
ร่วมกับชุมชน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละ 90
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

115,000

20-22 พ.ย.61

เบญจภัคค์

1. ร้อยละ 90
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

10,000

20-22 พ.ย.61

เบญจภัคค์
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2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรได้มสี่ ่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีไทย
3.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจติ สานึก
ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 3. สงกรานต์ประจาปี
ได้ตระหนัก เห็นความสาคัญ และ
2562 (งบแผ่นดิน)
คุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ปทุมธานี
2 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต์ และให้คนรุน่
หลังได้สืบสานต่อไป
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 4. สงกรานต์ประจาปี
ได้ตระหนัก เห็นความสาคัญ และ
2562 (งบรายได้)
คุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ปทุมธานี
2 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต์ และให้คนรุน่
หลังได้สืบสานต่อไป
1.เพื่อให้ผุ้บริหาร บุคลากร และ
5. เฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระ
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดล มหิตลาธิเบศรามาธิบดี

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.คะแนนความพึง
พอใจ

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.คะแนนความพึง
พอใจ

1. ร้อยละ 90
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

20,000

10-15 เม.ย.62

เบญจภัคค์

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.คะแนนความพึง
พอใจ

1. ร้อยละ 90
2. ไม่น้อยกว่า
3.51

10,000

10-15 เม.ย.62

เบญจภัคค์

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

18,000

3-5 ธ.ค 61

เบญจภัคค์
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จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
6. วันเฉลิมพระ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราชนมพรรษาสมเด็จพระ
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
พระมหากรุณาธิคุณ
กรณ์ฯ
2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีและน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ
1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และ
7. น้อมราลึกในพระมหา
นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี
กรุณาธิคณ
ุ พระคุณ
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปรมินทรฯ
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤมบิ
นทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร
1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
8. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระนางเจ้าสิริกิตติ ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

50,000

28 ก.ค.62

เบญจภัคค์

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

18,000

ต.ค.61

เบญจภัคค์

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

18,000

ส.ค.62

เบญจภัคค์
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2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
1.เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมให้คง 9. สืบสานงานศิลปะ
อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
10.ประกวดพานดอกไม้
ความสามารถในการจัดทาพาน
ไหว้ครู
ดอกไม้ประเภทสวยงาม ความคิด
สร้างสรรค์ และส่งประกวด
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความ
เคารพนอบน้อม และแสดงความ
กตัญญูเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
4.2.1 โครงการ สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการ 1.พัฒนาเครือข่ายและ
พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้าน กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

61,000

ก.ย.62

เบญจภัคค์

1. จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ
90
2. จานวนพานที่
ได้รับรางวัล 2
ประเภท 6 รางวัล

1. ร้อยละ 90
2. 2 ประเภท
การประกวด
และ ได้รับ
รางวัล 6 รางวัล

12,000

ก.ย.62

เบญจภัคค์

จานวนเครือข่าย

1 เครือข่าย

50,000

ต.ค.61-ก.ย.62

เบญจภัคค์
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กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62

เบญจภัคค์

2.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู้
นานาชาติ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงการศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้

2. เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

จานวนเครือข่าย

1.เพื่อเป็นที่ศึกษารวบรวมแหล่ง
ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. วารสารวัฒนธรรม

ร้อยละความสาเร็จ

4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวคิด
1. สร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านวัฒนธรรม
ศิลป
2.เพื่อเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ให้กับผู้ที่สนใจ
3.เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานด้าน
วัฒนธรรมไทย

จานวนผลงาน

1 เครือข่าย

130,000

1 เล่ม

7,000

ส.ค.62

เบญจภัคค์

1 ผลงาน

56,000

มี.ค.62

เบญจภัคค์
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมย่อย

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผลการบริหารบริหารสานักงาน
1. เพื่อสนับสนุนดาเนินงานตาม
1. บริหารสานักงาน
ภารกิจกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
2.เพื่อปรับปรุงระบบงาน และการ
บริการให้พัฒนายิ่งขึ้น
1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานด้าน 2. บริหารงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการกอง 3. ทบทวนและจัดทา
พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
นโยบายของมหาวิทยาลัย
และศึกษาดูงาน
2. เพื่อทบทวนและปรับปรุง พร้อม
จัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
3. เพื่อใช้ในการกาหนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ประจาปี 2563"
1. เพื่อคุ้มครองสุขภาพพลานามัย
4. ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สูญเสีย นักศึกษา
อวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80

300,000

ก.ย.61-ต.ค.62

มาส

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80

120,000

ก.ย.61-ต.ค.62

เบญจภัคค์

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80

75,000

มิ.ย.62

มาส

ต.ค.61-ก.ย.62

กัลยา

1. จานวนนักศึกษา 1. ร้อยละ 100
2. จานวนความ
2. ร้อยละ 100
คุ้มครอง

1,250,000
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วัตถุประสงค์
2. เพื่อคุ้มครองสุขภาพพลานามัย
นักศึกษาเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ สูญเสีย
อวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต
3.เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
และสร้างขวัญกาลังให้นักศึกษาเมือ่
เกิดอุบัติเหตุ
1. เผยแพร่กิจกรรมของกองพัฒนา
นักศึกษาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
แบบวารสาร และแบบออนไลน์
2. บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป
3. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกองพัฒนานักศึกษาและ
ผู้รับบริการ

กิจกรรมย่อย

5. เผยแพร่สารสนเทศ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ร้อยละความพึง
พอใจ

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1. เพื่อจัดการประชุมให้
1. ประชุมคณะกรรมการ 1. จานวนครั้ง
คณะกรรมการ ได้ดาเนินการตาม
ส่งเสริมกิจการ
2. ร้อยละของการ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พรบ.
มหาวิทยาลัย
เบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ค่าเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
3.51

1. 6 ครั้ง
2. ร้อยละ 90

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5,000

ต.ค.61-ก.ย.62

อานนท์

183,000

ต.ค.61-ก.ย.62

เพียงใจ
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2. เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร
นักศึกษา และผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
3. เพื่อได้รับทราบนโยบายเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ิบัตติ ามเป้าหมาย
ที่กาหนดในการดาเนินงาน
1. เพื่อจัดประชุมให้คณะกรรมการ
ได้ดาเนินการตามพันธกิจของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
นักศึกษา
2. เพื่อได้รับทราบนโยบายเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ิบัตติ ามเป้าหมาย
ที่กาหนดในการดาเนินงาน

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

2. ประชุมคณะกรรมการ 1. จานวนครั้ง
กองทุนพัฒนา
2. ร้อยละของการ
นักศึกษา
เบิกจ่าย

1. 2 ครั้ง
2. ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

44,500

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62

เพียงใจ
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สรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ 1การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรมที่ 1 มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ทุนเฉลิมราชกุมารี
กิจกรรมที่ 3 ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 4 ทุนสนับสนุนมูลนิธิโสภณพนิช
กิจกรรมที่ 5 ทุนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ 6 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่
กิจกรรมที่ 2 รับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรมและการรณรงค์ปลอดเหล้าในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
กิจกรรมที่ 7 พิธีไหว้ครู

อื่น ๆ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผ่นดิน
รายได้
รวมทั้งสิ้น

5,000

5,000

20,500
20,000
7,300
75,000
5,000
5,000
12,000

20,500
20,000
7,300
75,000
5,000
5,000
12,000

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 9 ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 10 ชมรมนักศึกษา
กิจกรรมที่ 11 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
กิจกรรมที่ 12 ราชพฤกษ์ช่อใหม่
กิจกรรมที่ 13 เข้าร่วมการแข่งขันกีาามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) จ.นครปฐม
กิจกรรมที่ 14 เข้าร่วมการแข่งขันกีาามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 15 เข้าร่วมการแข่งขันกีาาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง จ.ลพบุรี
กิจกรรมที่ 16 จัดการแข่งขันกีาาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมสุขภาพวไลยอลงกรณ์
กิจกรรมที่ 18 พัฒนาสู่เอกลัษณ์ อัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์ ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 19 ค่ายอาสา 6 ราชภัฏ
กิจกรรมที่ 20 ค่ายสิงห์อาสา
กิจกรรมที่ 21 ทาความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมที่ 22 อบรมเรื่องประกันคุณภาพ PDCA
กิจกรรมที่ 23 อบรมเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
กิจกรรมที่ 24 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.
กิจกรรมที่ 25 อบรมการใช้โปรแกรม e-Student Loan
กิจกรรมที่ 26 แนะแนวให้คาปรึกษา
กิจกรรมที่ 27 Psychological screening ในนักศึกษาแรกเข้า

อื่น ๆ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผ่นดิน
รายได้
รวมทั้งสิ้น

85,000

85,000
0

ไม่ใช้งบประมาณ

150,000
100,000
20,000
384,440
280,000
300,000
137,000
20,000
4,500
30,000

150,000
100,000
20,000
384,440
280,000
300,000
137,000
20,000
4,500
30,000

14,360
2,500

14,360
2,500

10,000
15,000

10,000
15,000

งบภายนอก
งบภายนอก
ค่าดาเนินการ
กยศ.
ค่าดาเนินการ
กยศ.
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อื่น ๆ

กิจกรรมที่ 28 ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ
ค่าดาเนินการ
กิจกรรมที่ 29 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ.
กยศ.
กิจกรรมที่ 30 บ้านอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
กิจกรรมที่ 31 ตรวจสารเสพติด
กิจกรรมที่ 32 ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 33 สถานศึกษาปลอดภัย
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
กิจกรรมที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์
รวมงบประมาณแผนงาน
4.2.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ประเพณีวันลอยกระทง (งบแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอยกระทง (งบรายได้)
กิจกรรมที่ 3 สงกรานต์ ประจาปี 2562 (งบแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ 4 สงกรานต์ ประจาปี 2562 (งบรายได้)
กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
กิจกรรมที่ 7 น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
กิจกรรมที่ 8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
กิจกรรมที่ 9 สืบสานงานศิลปะ
กิจกรรมที่ 10 ประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผ่นดิน
รายได้
รวมทั้งสิ้น

10,000

10,000

5,000
15,000
30,000
20,000

5,000
15,000
30,000
20,000

10,000
1,792,600

10,000
1,792,600

115,000

18,000
50,000
18,000
18,000
61,000

115,000
10,000
20,000
10,000
18,000
50,000
18,000
18,000
61,000

12,000

12,000

10,000
20,000
10,000
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

อื่น ๆ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผ่นดิน
รายได้
รวมทั้งสิ้น

โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ
50,000
50,000
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
130,000
130,000
กิจกรรมที่ 3 วารสารวัฒนธรรม
7,000
7,000
4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
56,000
56,000
รวมงบประมาณแผนงาน
425,000
150,000
575,000
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
กิจกรรมที่ 1 บริหารสานักงานกองพัฒนานักศึกษา
300,000
300,000
กิจกรรมที่ 2 บริหารงานศิลปวัฒนธรรม
120,000
120,000
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2563 และศึกษาดูงาน
75,000
75,000
กิจกรรมที่ 4 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
1,250,000
1,250,000
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่สารสนเทศ
5,000
5,000
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
183,000
183,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา
44,500
44,500
รวมงบประมาณแผนงาน
120,000 1,857,500
1,977,500
รวมทุกแผนงาน
545,000 3,800,100
4,345,100
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ส่วนที่ 3
แผนดาเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)
งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรมที่ 1 มุอบทุนการศึกษา ครั้ง
1
5,000 ธัญญาภรณ์
1
5,000
กิจกรรมที่ 2 ทุนเฉลิมราชกุมารี ครั้ง
ตามที่ได้รับ
1
ตามที่ได้รับ
2
1
สุนิสา
กิจกรรมที่ 3 ทุนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 4 ทุนสนับสนุน
มูลนิธิโสภณพนิช
กิจกรรมที่ 5 ทุนนักศึกษาพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ 6 ทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

จัดสรร

ครั้ง

2

1

ตามที่ได้รับ
จัดสรร

ครั้ง

2

1

ตามที่ได้รับ
จัดสรร

ครั้ง

2

1

ตามที่ได้รับ

1

2

1

ตามที่ได้รับ

1

สุนิสา

ตามที่ได้รับ

สุนิสา

จัดสรร

1

ตามที่ได้รับ

สุนิสา

จัดสรร

1

จัดสรร

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
ครั้ง
1
20,500
นักศึกษา

ตามที่ได้รับ
จัดสรร

จัดสรร

ครั้ง

จัดสรร

ตามที่ได้รับ

สุนิสา

จัดสรร

1

20,500

ธัญญาภรณ์
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กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 2 รับน้องใหม่ตาม
หลักจริยธรรมและการรณรงค์
ปลอดเหล้าในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกนักศึกษา
เพื่อประกวดนักศึกษารางวัล
พระราชทานฯ
กิจกรรมที่ 4 พิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร
กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลา
กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษา
กิจกรรมที่ 7 พิธีไหว้ครู
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 9 ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 10 ชมรมนักศึกษา

เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ครั้ง

1

20,000

ครั้ง

1

7,300

ครั้ง

1

75,000

ครั้ง

1

5,000

1

5,000

มลิวรรณ

ครั้ง

1

5,000

1

5,000

มลิวรรณ

ครั้ง

1

12,000

ครั้ง

4

100,000

1

25,000

1

25,000

1

ครั้ง

4

0

1

0

1

0

ชมรม

15

150,000

3

52,500

3

82,500

1
1

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

1

20,000

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

7,300

มาโนช
ธัญญาภรณ์

75,000

มลิวรรณ

1

12,000

เพ็ญพนา

25,000

1

25,000

บัวทิพย์

1

0

1

0

3

112,500

6

ธัญญาภรณ์
มลิวรรณ/
150,000
เพ็ญพนา
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กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 11 กิจกรรม
องค์การนักศึกษา และสภา
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 12 ราชพฤกษ์ช่อ
ใหม่
กิจกรรมที่ 13 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีาามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก จ.
อุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 14 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีาามหาวิทยาลัยรอบ
มหกรรม (จ.อุบลราชธานี)
กิจกรรมที่ 15 เข้าร่วมกัน
แข่งขันกีาาเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง (จ.ลพบุรี)
กิจกรรมที่ 16 จัดการแข่งขัน
กีาาภายใน
กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริม
สุขภาพวไลยอลงกรณ์

เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ครั้ง

15

100,000

3

350,000

3

55,000

3

750,000

6

100,000

เพ็ญพนา/
มลิวรรณ

ครั้ง

1

20,000

1

20,000

เพ็ญพนา

ครั้ง

1

384,440

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง
ครั้ง

1

384,440

บัวทิพย์

1

280,000

บัวทิพย์

300,000

1

300,000

บัวทิพย์

1

137,000

1

137,000

บัวทิพย์

4

20,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

บัวทิพย์/
เพ็ญพนา
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กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 18 พัฒนาสู่
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วไลย
อลงกรณ์ ประจาปีการศึกษา
2561
กิจกรรมที่ 19 ค่ายอาสา 6
ราชภัฏ
กิจกรรมที่ 20 ค่ายสิงห์อาสา
กิจกรรมที่ 21 ทาความดีด้วย
หัวใจ
กิจกรรมที่ 22 อบรมเรื่อง
ประกันคุณภาพ PDCA
กิจกรรมที่ 23 อบรมเรื่องการ
ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
กิจกรรมที่ 24 ประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงิน
กยศ.
กิจกรรมที่ 25 อบรมการใช้
โปรแกรม e-student loan

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ครั้ง

1

4,500

ครั้ง

1

30,000

ครั้ง

1

งบ
ภายนอก

1

ครั้ง

4

-

1

ครั้ง

1

14,360

1

ครั้ง

1

2,500

ครั้ง

1

ครั้ง

1

งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.
งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

1

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

1

4,500

30,000

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

บัวทิพย์
เพ็ญพนา
บัวทิพย์

1

1

1

บัวทิพย์

14,360

บัวทิพย์
1

2,500

ดาลัด
1
1

งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.
งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.

ศิรินันท์
กัลยา
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กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 26 แนะแนวให้
คาปรึกษา
กิจกรรมที่ 27 Psychological
screening ให้นักศึกษาแรก
เข้า
กิจกรรมที่ 28 ปัจฉิมนิเทศ
เตรียมบัณฑิตสู่สังคมและ
ก้าวหน้าสู่อาชีพ
กิจกรรมที่ 29 ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา กยศ.
กิจกรรมที่ 30 บ้านอุ่นใจได้
ลูกหลานกลับคืน
กิจกรรมที่ 31 ตรวจสาร
เสพติด
กิจกรรมที่ 32 ร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 33 สถานศึกษา
ปลอดภัย

เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ครั้ง

1

10,000

ครั้ง

1

15,000

1

15,000

สุนิสา

ครั้ง

1

10,000

1

10,000

สุนิสา

ครั้ง

1

งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.

1

งบค่า
ดาเนินการ
กยศ.

ดาลัด

ครั้ง

1

5,000

1

5,000

ครั้ง

1

15,000

1

ครั้ง

1

30,000

1

ครั้ง

1

20,000

1

แผนการเบิก
งบประมาณ

20,000

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

1

10,000

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

15,000
30,000

สุนิสา

มาโนช/
มลิวรรณ
มาโนช/
มลิวรรณ
มาโนช/
มลิวรรณ
เพ็ญพนา
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กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
กิจกรรมที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้
แผนงาน 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
ผลผลิต ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ประเพณีวันลอย
1
ครั้ง 115,000
1
115,000
กระทง (งบแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอย
1
ครั้ง 10,000
1
10,000
กระทง (งบรายได้)
กิจกรรมที่ 3 สงกรานต์
1
ครั้ง 20,000
1
20,000
ประจาปี 2562 (งบแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ 4 สงกรานต์
1
ครั้ง 10,000
1
10,000
ประจาปี 2562 (งบรายได้)
กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1
ครั้ง 18,000
1
18,000
รัชกาลที่ 9

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์

50

กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
1
ครั้ง 50,000
1
50,000
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
กิจกรรมที่ 7 น้อมราลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
1
ครั้ง 18,000
1
18,000
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
กิจกรรมที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
1
ครั้ง 18,000
1
18,000
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
กิจกรรมที่ 9 สืบสานงานศิลป
1
ครั้ง 61,000
1
61,000
กิจกรรมที่ 10 ประกวดพาน
1
ครั้ง 12,000
1
12,000
ดอกไม้ไหว้ครู
โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่าย
และกิจกรรมด้าน
เครือ
1
50,000
17,500
27,500
37,500
1
50,000
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ข่าย
ต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่
เครือ
1
130,000
45,500
71,500
97,500
1
130,000
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ข่าย
กิจกรรมที่ 3 วารสาร
1
เล่ม
7,000
1
7,000
วัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์

เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
เบญจภัคค์
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กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์ผลงาน
ผล
1
56,000
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
กิจกรรมที่ 1 บริหารสานักงาน
3
12 ครั้ง 300,000
105,000
กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 บริหารสานักงาน
12 ครั้ง 120,000
3
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนและ
1
ครั้ง 75,000
จัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2563
กิจกรรมที่ 4 ประกันอุบัติเหตุ
1,250,000
1
ครั้ง 1,250,000
1
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่
สารสนเทศ
12 ครั้ง
5,000
3

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

1

56,000

3

165,000

3

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบญจภัคค์

3

225,000

3
1

3

300,000

3

มาส
เบญจภัคค์

75,000

มาส
กัลยา

3

3

3

5,000

อานนท์
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กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

จานวน

งบประมาณ
รวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.61)

(ม.ค. – มี.ค.62)

(เม.ย.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ก.ย.62)

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
6
ครั้ง 183,000
2
61,000
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
2
ครั้ง 44,500
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

เป้าหมาย
(จานวน)

แผนการเบิก
งบประมาณ

1

30,500

2

61,000

1

30,500

เพียงใจ

1

22,250

1

11,250

เพียงใจ
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ภาคผนวก
แบบ กนผ.01
แบบ กนผ.02

